6 . DERS

*1-7 Ağustos

Sınırsız Olanaklar

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: 1. Korintliler 12:12, Matta 3:16–18, 1.
Korintliler 12:7, 1. Korintliler 1:4–9, Matta 25:14–30.
HATIRLAMA METNI: “Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh’tur.
Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır.” (1. Korintliler 12:11).

T

anrı bizi O’nun için tanıklık yapmaya çağırır.(Elçilerin İşleri 1:8,
Yeşaya 43:10). Tanıklık sadece seçilmiş bir kaç kişiyi seçen özel bir
ruhsal hediye değildir. Tanıklık her Hristiyan için ilahi çağrıdır.
Kutsal Kitap Tanrı’nın önündeki çağrımızı tanımlamak için farklı ifadeler
kullanır. Bizler “Bu dünyanın ışığı,” “Mesih’in elçileri,” ve “Kral’ın kahinleri” olmalıyız (Matta 5:14, 2. Korintliler 5:20, 1. Petrus 2:9). Bizi tanıklık
ve hizmet için çağıran aynı Tanrı görev için bizi donatır. Her imanlıya ruhsal
armağanları o verir. Tanrı uygun olan kişileri çağırmaz. Çağırdıklarını uygun
hale getirir. Aynı her imanlıya kurtuluşu bedelsiz verdiği gibi, onlara armağanlarını da bedelsiz verir.
Bizler kendimizi Tanrı’ya tahsis ederken ve yaşamlarımızı O’nun hizmetine adarken hizmet için olanaklarımız sonsuzdur. “Benliği bir kenara koymuş, Kutsal Ruh’un yüreğinde çalışması için yer açmış ve Tanrı’ya adanmış
kutsal bir yaşam süren birinin yararlılığında sınır yoktur.”—Ellen G. White,
The Ministry of Healing (Şifa Hizmeti), s. 159.
Bu haftanın dersinde Kutsal Ruh armağanı aracılığıyla hizmet için sınırsız
olanaklarımıza bakacağız.
* 8 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

2 Ağustos

Farklı Armağanlar: Hizmette Birlikte
Hiç öğrencilerin bir birinden ne kadar farklı olduklarını düşündünüz
mü? Geçmişleri, kişilikleri, mizaçları ve armağanları çok farklıydı. Fakat bu
kilise için bir engel değildi. O bir güçtü. Bir vergi görevlisi olan Matta titiz,
kati ve doğruydu. Aksine Petrus, çabuk konuşan, heyecanlı ve fevriydi fakat
o da doğal liderlik özelliklerine sahipti. Yuhanna yumuşak kalpli fakat aynı
şekilde açık sözlüydü. Tomas’ın doğalında soru sorma eğilimi vardı ve sık
sık şüphe etti. Tüm bu öğrencilerin farklı kişilikleri ve armağanları olmasına
rağmen Tanrı tarafından O’nun için tanıklık yapmaları için güçlü bir şekilde
kullanıldılar.

Korintliler 12:12, 13, 18–22 ayetlerini oku. Bu ayetler içinde
Mesih’in bedeninde, yani kilisede, farklı armağanlara sahip kişilere ihtiyaç olduğu konusunda ne keşfettin?

Tanrı değişik geçmişlerden, değişik yeteneklerden ve kabiliyetlerden
insanları alarak onlara hizmet için armağanlar vermekten zevk alır. Mesih’in
bedeni tüm herkesin aynı olduğu türdeş bir grup insan değildir. O aynı
şeyleri düşünen, aynı geçmişe sahip insanların üye olduğu bir golf kulübü
değildir. O farklı armağanlara sahip, Mesih’e ve Kutsal Kitap’a karşı duydukları sevgide birleşmiş ve Mesih’in sevgisini ve gerçeğini dünya ile paylaşmaya
adanmış dinamik bir insan hareketidir (Romalılar 12:4, 1. Korintliler
12:12). Mesih’in bedeninin üyeleri farklı armağanlara sahiptir fakat her biri
değerli, her biri Mesih’in bedeninin sağlıklı işlevi için kritik önemdedir. Aynı
gözlerin, kulakların ve burnun farklı işlevlere sahip ama beden için gerekli
olmaları gibi tüm armağanlar da aynı şekilde gereklidir. (1. Korintliler
12:21, 22).
İnsan bedenini düşünecek olursanız, en küçük parçaların bile çok önemli
rolleri olduğunu görürsünüz. Kirpiklerimizi düşünün. Önemsiz gözüken kirpik gibi bir şeye sahip olmasaydık, ne olurdu? Toz parçacıkları görüşümüzü
bulandırırdı ve ortaya çıkan sonuçlar potansiyel olarak onarılamaz hasarlara
sebep olabilirdi. Kilisenin en “önemsiz” gözüken üyesi Mesih’in bedeninin
esaslı bir parçasıdır ve Kutsal Ruh tarafından yeteneklendirilmiştir. Bu
armağanları tümden Tanrı’ya adadığımızda her birimiz sonsuz bir farklılık
yaratabiliriz.
Ne kadar yetenekli olursan ol, kilisede başkalarının iyi fakat
senin çok iyi olmadığın şeyler nelerdir? Bu seni doğru yerinde
tutmaya nasıl yardım etmeli?
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PAZARTESI

3 Ağustos

Tanrı: Tüm Armağanların Vericisi
Korintliler 12:11, 18; Efesliler 4:7, 8; ve Yakup 1:17 ayetlerine göre Tanrı
tüm armağanların kaynağıdır ve “her mükemmel armağan” O’ndan gelir.
Böylece O’nun bize Kutsal Ruh’un kişiliklerimize en uygun olan tüm armağanlarını vereceğinden ve O’nun işine hizmet etmemiz ve O’nun adını yüceltmemiz için yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanacağından emin olabiliriz.

Markos 13:34 ve 1. Korintliler 12:11 ayetlerini oku. Tanrı ruhsal
armağanları kimlere verir?

Kutsal Kitap açıktır. Tanrı’nın diğerleri ile müjdeyi paylaşmamız için her
birimize verdiği özel bir görevi vardır. İsa’nın benzetmesinde evini hizmetçilerine teslim eden ve ona bakmalarını söyleyen ev sahibi hizmetçilerine
yapacakları işleri gösterir (Markos 13:34). Her bir kişi için bir iş vardır ve
çağrıldıkları ilahi görev veya hizmeti tamamlamaları için ruhsal hediyeleri
hepsine verir. Yaşamlarımızı Mesih’e teslim ettiğimizde ve vaftiz yoluyla
O’nun bedeninin, yani kilisenin üyeleri olduğumuzda bedene hizmet edebilmemiz ve dünyaya tanıklıkta bulunabilmemiz için Kutsal Ruh hediyelerini
verir.
1903 yılında Ellen G. White bir adama Tanrı’nın ona vermiş olduğu armağanları hizmette kullanmasını teşvik etmek için bir mektup yazdı. “Hepimiz
Tanrı’nın ailesinin üyeleriyiz, her birimizin sorumluluklarımızda kullanmak
üzere küçük veya büyük oranda emanet edilmiş yetenekleri var. Yeteneğimiz
ister büyük ister küçük olsun, Tanrı’nın hizmetinde onu kullanmalıyız ve
diğer herkesin kendisine emanet edilen armağanları kullanma hakkını
tanımalıyız.
“Asla en küçük fiziksel, fikirsel veya ruhsal armağanı hor görmemeliyiz.”—Mektup 260, 2 Aralık, 1903.

Elçilerin İşleri10:36–38, Matta 3:16–18, ve Elçilerin İşleri2:38–42
ayetlerini oku. Bu ayetlere bize Kutsal Ruh’un vaftizdeki vaadi hakkında ne öğretiyor?

Aynı İsa’nın vaftizinde dünyaya hizmeti için hazırlanması ve tamamıyla
donatılması için Kutsal Ruh ile kutsanması gibi, her birimize vaftizimizde
Kutsal Ruh vaat edilir. Tanrı kilisesini ve dünyayı bereketlemek için Sözü’nü
yerine getireceği ve ruhsal armağanları bize vereceği konusunda olumlu bir
güvenceye sahip olmamızı arzular.
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SALI

4 Ağustos

Ruhsal Armağanların Amacı
1. Korintliler 12:7 ve Efesliler 4:11–16 ayetlerini oku. Tanrı neden
ruhsal armağanları her bir imanlıya verir? Bu armağanların amacı
nedir?

Ruhsal Armağanlar muhtelif amaçlara hizmet ederler. Tanrı hizmetini
tamamlasın diye onları kiliseye beslemek ve güçlendirmek için verir. Onlar
Tanrı’nın dünyadaki hizmetini tamamlamaya hazır olan birlik halindeki bir
kilise geliştirmek için tasarlanmışlardır. Kutsal Kitap yazarları Tanrı’nın kilisesine verdiği önderlik, hizmetçilik, müjdecilik, öğretmenlik, teşvik edicilik
ve eli açıklık gibi armağanlardan örnek verirler. Ayrıca birkaç yerde misafirperverlik, merhamet, yardımseverlik ve neşelilik hakkında da konuşur. Daha
kapsamlı bir liste için Romalılar 12 ve 1. Korintliler 12. bölümü okuyun.
Belki de ruhsal armağanlar ile doğal yetenekler arasındaki ilişkiyi merak
ediyorsunuzdur. Ruhsal armağanlar Kutsal Ruh tarafından her imanlıya
kilisedeki ve dünyadaki özel hizmetleri için onları donatmak üzere verilen
ilahi niteliklerdir. Bunlar ayrıca Kutsal Ruh tarafından kutsanan ve Mesih’in
hizmetinde kullanılan doğal yetenekleri de içerebilir.
“Ruh’un özel hediyeleri sadece benzetmede kullanılan yetenekler değildir.
O ister doğuştan isterse sonradan kazanılmış olsun, doğal ve ruhsal tüm
armağanları ve bağışları kapsar. Hepsi Mesih’in hizmetinde kullanılmalıdır.
O’nun öğrencileri olurken kendimizi tüm benliğimizle ve sahip olduklarımızla O’na adarız. O tüm bu armağanları bize yükseltilmiş ve saflaştırılmış
olarak diğer insanların bereketlenmesinde, O’nun yüceliği için kullanılmak
üzere geri verir.”—Ellen G. White, Mesih’s Object Lessons, (Mesih’in Örnek
Dersleri) s. 328.
Tanrı ayrıca kilisede peygamberlik armağanı ve Mesih’in bedeninde her
üyeyi beslemek ve donatmak için öğretmenlik yapan pastör ve ihtiyarları
da içeren özel görevler de belirlemiştir (Efesliler4:11, 12). Her kilise liderliğinin işlevi her üyenin kendi ruhsal armağanını keşfetmesine yardımcı
olmak ve bu armağanları Mesih’in bedenini inşa etmek için kullanmalarını
öğretmektir.
Sahip olduğun, bir şekilde seküler dünyada yararlı ve faydalı olan
ve aynı zamanda kilise için de bir bereket olabilecek bazı doğal
yetenekler nelerdir?
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ÇARŞAMBA

5 Ağustos

Armağanınızı Keşfetmek
Korintliler 1:4-9 ile 2. Korintliler 1:20-22 ayetlerini karşılaştır. Bu
ayetler Tanrı’nın vaatleri ve özellikle Mesih’in ikinci gelişinden
önceki ruhsal hediyeler hakkında bize ne diyorlar?

Tanrı O’nun kilisesinin Rabbimiz’in dönüşünden hemen önce Kutsal
Ruh’un tüm armağanlarını ortaya koyacağını vaat ediyor. O’nun vaatleri
kesindir. Bize vermiş olduğu armağanları anlamaya bizi yönlendirmesi için
her birimizin kalbine Kutsal Ruh’un tanıklığını vermiştir. Armağanları veren
Tanrı’dır ve Ruhu aracılığıyla onları bize gösterir.

Luka 11:13, Yakup 1:5 ve Matta 7:7 ayetlerini oku. Tanrı’nın her
birimize vermiş olduğu armağanları keşfetmeyi arzularsak bizi ne
yapmaya davet ediyor?

Kendimizi Tanrı’ya adadığımızda ve bize vermiş olduğu armağanları bize
göstermesini istediğimizde Ruh’un armağanlarını alırız. Kalplerimiz benliği
yüceltmekten arındırıldığında ve önceliğimiz İsa’ya hizmet olduğunda O’nun
Ruhu bizim için sahip olduğu ruhsal armağanlarla bizi etkileyecektir.
“Öğrenciler iman ve duayla kendilerini O’nun işleyişine tam olarak teslim edinceye dek Kutsal Ruh’un dökülüşü gerçekleşmedi. Bundan sonra,
göğün armağanları özel bir anlamda Mesih’in izleyicilerine emanet edildi.
. . Armağanlar zaten Mesih’te bizimdir fakat gerçekten sahip olunmaları
Allah’ın Ruhu’nu kabul edişimize bağlıdır.”—Ellen G. White, Mesih’s Object
Lessons (Mesih’in Örnek Dersleri), s. 327.
Ruhsal Armağanlar (bkz. 1.Korintliler 12:4-6) O’na etkili bir şekilde
hizmet edebilmemiz için Tanrı’nın bize verdiği niteliklerdir. Hizmetler
armağanlarımızı ortaya koyabileceğimiz genel alanlar ve aktiviteler armağanlarımızı kullanmamıza fırsat veren özel durumlardır. Ruhsal armağanlar
tamamen gelişmiş olarak gelmezler. Kutsal Ruh sizi hizmetin bazı alanlarıyla
etkilerken dua edin ki sizi bir müjdeleme etkinliği aracılığıyla özel bir hizmete yönlendirsin.
Özel armağanların nelerdir ve daha da önemlisi bu armağanları
Rab’bin hizmeti için nasıl geliştirebilirsin?
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PERŞEMBE

6 Ağustos

Armağanlarımızı Geliştirmek
Matta 25:14-30 ayetlerindeki talantlar benzetmesini oku. Bu hikâyede dikkatini çeken en önemli düşünce nedir? Neden ilk iki köle
Tanrı tarafından övüldü ve sonuncu köle mahkûm edildi? Bu benzetme talantlarımızı kullanma hakkında bize ne diyor? Matta 25:29
ayetine özellikle dikkat edin?

Efendi her köleye “kendi kabiliyetine” göre armağanlar verdi (Matta
25:15). Her şahıs farklı bir miktar aldı. Birisi beş, diğeri iki ve bir diğeri bir
aldı. Her kölenin kendilerine verilen talantlarla nasıl yatırım yapacağını veya
nasıl kullanacağını seçme hakkı vardı. Buradaki önemli bir nokta onlara
verilenlerin kendilerine ait olmamasıdır. Onları üzerinde yetkili olmaları için
onlara veren başka birine aittir.
Efendinin derdi kimin daha üstün veya kimin daha düşük armağanlara
sahip olduğu değildi. Her birine kaç talant verildiği değildi. Derdi her birinin
kendisine verilmiş olan ile ne yaptığıydı?
Pavlus 2. Korintliler 8:12 ayetinde bunu şu şekilde anlatıyor. “Çünkü istek
varsa, insanın elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur.” Tanrı için ne kadar fazlaya sahip olduğunuz değil, sahip
olduğunuz ile ne yaptığınızdır?
Tanrı ilk iki köleyi övdü çünkü talantlarını kullanmakta sadıktılar.
Talantları kullandıkça arttı. “Kötü” köle efendinin ona vermiş olduğu talantı
kullanmadı ve arttırmadı. “Hizmet yasasının bizi Tanrı’ya ve kardeşlerimize
bağlayan bir bağlantı haline gelmesi sonsuz bir gerçektir.”—Ellen G. White,
Mesih’s Object Lessons (Mesih’in Örnek Dersleri), s. 326. Sadakatsiz köle
hizmet etme fırsatını çarçur etti ve nihayetinde hizmet etme yeteneğini
kaybetti.
Tanrı’nın isminin yücelmesi için bize verilen armağanları kullandığımızda
çoğalacaklar, gelişecekler ve büyüyecekler. Tanrı’nın sana verdiği armağanları
nasıl keşfedebilirsin? Alçakgönüllü bir şekilde Tanrı’ya seni hizmette hangi
alanlarda kullanmasını istediğini göstermesi için yalvar. O seni etkilerken
sende işe dâhil ol. Sen armağanlarını kullandıkça armağanların büyüyecek
ve O’nun hizmetinde tatmin bulacaksın.
Bu benzetme hakkında düşün ve kendi hayatına uygula. Bu sana
Tanrı tarafından verilenle ne yaptığın konusunda bir şey söylüyor
mu, söylüyorsa ne söylüyor? (Hatırla, sahip olduğun herhangi bir
şey de Tanrı’dan sana bir armağandır.)
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CUMA

7 Ağustos

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White’ın Mesih’s Object Lessons (Mesih’in Örnek
Dersleri), kitabında “Talents,” (Talantlar) bölümü, 325–365 sayfaları oku.
Ruhsal armağanların Kutsal Kitap’taki doğru anlayışı kiliseye birlik getirir. Her birimizin Mesih’in bedeninin değerli ve gerekli bir üyesi olduğunu
anlamak birleştirici bir düşüncedir. Mesih’in görevinin tamamlanması için
kilisenin her üyesi gereklidir.
“Herkese Efendi için yapılması gereken bir iş verilir. O’nun her hizmetçisine özel armağanlar veya yetenekler teslim edilir. ‘Adam, her birinin
yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı.’
Her hizmetçi sorumluluğuna göre bazı emanetlere sahip ve çeşitli emanetler bizim çeşitli kapasitelerimize göre paylaştırılmıştır. Tanrı armağanlarını
dağıtırken kayırmacılık yapmaz. Armağanlarını hizmetçilerinin bilinen güçlerine göre dağıtır ve ona uygun düşen sonuçlar bekler.”—Ellen G. White,
Testimonies for the Church(Kilise İçin Tanıklıklar cilt. 2, s. 282.)
Şunu hatırlayın ki, Ruh’un armağanları bizim değil Tanrı’nın yüceliği için
verilir. Tanrı onları adının yükseltilmesi ve O’nun işinde ilerlenmesi için
verdi.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Her birimizin Tanrı’dan armağanlar aldığımız düşüncesi üzerinde
biraz daha düşünün. Yerel kilisen için bu hangi pratik çıkarımları
içeriyor? Bu düşünce her üyenin hizmete katılması konusunda nasıl
bir fark yaratabilir?
Ë Sebt Okulu sınıfınla başka üyelerin armağanlarının seni nasıl

bereketlediğini paylaş. Sınıfla kendi kişisel ruhsal armağanlarını
nasıl keşfettiğini paylaş. Armağanlarının ne olduğunu düşünüyorsun
ve başkalarını bereketlemek için onları nasıl kullanıyorsun?

Ì Bu ders armağanlarımızın biz onları kullanıldıkça büyüdüğüne

işaret etti. Kendi hayatına dönüp bak. O’nun adını yüceltmek için
Tanrı’nın sana verdiği armağanları kullanırken onları büyüttüğünü
düşünebiliyor musun? Aynı zamanda kendine Perşembe gününün
sonunda ortaya konan, Tanrı’nın sana verdiklerine ne kadar sadık
olduğun ile ilgili ilk soruyu sor.
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